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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Лізинг є надзвичайно популярним інструментом

фінансування капіталовкладень підприємств. В Україні,

на відміну від США, де лізингові відносини у сучасному

розумінні зародилися ще в ХІХ ст. під впливом науко+

во+технічної революції та активного становлення фінан+

сового ринку, в Україні виникнення лізингового бізне+

су відбувалося лише в 90+х роках ХХ ст.

На сьогоднішній день лізинг у США є основним ме+

ханізмом, через який реалізуються інвестиції, тоді як

для України лізинг є новим, проте перспективним інстру+

ментом оновлення і розширення матеріально+технічної

бази суб'єкта господарювання.

Для України і США характерний різний рівень роз+

витку лізингових відносин. Тому дослідження досвіду

розвитку лізингових відносин у США є актуальним, ос+

кільки дозволить перейняти передовий досвід впрова+

дження новітніх форм та методів проведення лізинго+

вих операцій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Особливості розвитку лізингових відносин у США

та Україні вивчали ряд науковців, а саме: І. Багрова,

В. Базилевич, О. Гонта, О. Градова, О. Грищенко, Н. Гу+

ра, А. Жаворонок, Г. Коблянська, В. Фатич, А. Черне+

га, В. Швець, Л. Ющишина та інші.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є проведення порівняльного аналізу

ринку лізингових операцій в Україні та США, визначен+

ня спільних та відмінних рис.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Досвід багатьох країн засвідчив, що лізинг є унікаль+

ним фінансовим інструментом постійного оновлення ма+

теріально+технічної бази багатьох виробництв. Для Ук+

раїни, яка гостро відчуває потребу в оновленні основних

фондів в усіх галузях економіки, необхідність розвитку

ринку лізингових послуг є особливо актуальною.

Поняття "лізинг" прийшло з Заходу, де воно існує

вже понад 100 років, і є досить новим для України, тому

що не існує єдиного підходу до розуміння поняття

"лізинг", через що породжується багато дискусій [7, c.

502—507].

Лізинг має значний вплив на розвиток як світової,

так і національної економіки. Лізингові відносини спри+

яють припливу інвестицій у виробничі процеси за раху+

нок створення ефективнішого та доступнішого для

вітчизняних підприємств механізму фінансування.

Світова практика виділяє дві моделі розвитку лізин+

гового бізнесу: європейську та американську. Євро+

пейська модель передбачає створення великих вузько+

спеціалізованих компаній, які, як правило, були ство+

рені великими банками і згодом можуть від них відме+

жовуватися. В американській моделі компанії утворю+

ються приватними підприємцями без участі банків [3, c.

205—210].

Вітчизняний ринок лізингу розвивається за євро+

пейською моделлю, адже більша його частина (близь+

ко 80%) контролюється комерційними банками.

Підтвердженням такого факту є дані Асоціації "Украї+

нське об'єднання лізингодавців" [10], де чітко видно, що

рейтинг очолюють лізингові компанії, підконтрольні

банкам, а саме: Райффайзен Лізинг Аваль, ОТП Лізинг,
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ВТБ Лізинг Україна, Український Лізинговий Фонд,

УніКредит Лізинг та ін.

Найбільш яскравим прикладом розвинутого ринку

лізингових послуг є Сполучені Штати Америки, а об+

лікові підходи до класифікації лізингових угод цієї краї+

ни є загальноприйнятими і найчастіше застосовуються

світовим співтовариством.

За наявності випадків, в яких досить складно ви+

значити економічного власника обладнання серед учас+

ників лізингової угоди, за основу, в більшості країн світу,

використовуються стандарти системи США.

Справжня революція у розвитку лізингових відно+

син відбувалася у США, де лізингоодержувачам спочат+

ку стали здаватися у незначних обсягах, а потім і масо+

во засоби виробництва (верстати, машини, обладнан+

ня). Варто відмітити, що урядом США досить швидко

була розроблена і реалізована державна програма його

стимулювання. Лізинг у США був визнаний прогресив+

ним інвестиційним джерелом оновлення основних за+

собів, його використання стимулювалося через запро+

вадження урядом спеціальної програми розвитку.

На основі вищевикладеного можемо констатувати,

що на рівень розвитку лізингових відносин в країні ма+

ють прямий вплив наступні фактори:

— законодавчо+нормативне регулювання лізинго+

вих відносин;

— державна підтримка;

— інвестиційний клімат;

— можливості обліку.

Актуальність розвитку лізингових відносин в Україні

обумовлена незадовільним технічним станом матеріаль+

но+технічної бази, оскільки на вітчизняних підприєм+

ствах має місце значна частка морально застарілого об+

ладнання, що призводить до низької ефективності його

використання.

Розвиток та становлення лізингових послуг в Україні

відбувалися в складних умовах перехідного періоду. З

1989 р. розпочався процес роздержавлення державно+

го та комунального майна, в оренду здавалися цілісні

майнові комплекси та їх виробничі фонди із наступним

правом викупу. Спеціального законодавства, що регу+

лювало б лізингові відносини, не було. Фундаментом

для розвитку профільного законодавства стали Зако+

ни України "Про банки і банківську діяльність" від 7

грудня 1991 р. та "Про оподаткування прибутку підпри+

ємств" від 28 грудня 1994 р., за якими банкам дозволя+

лося проводити операції з придбання за власні кошти

засобів виробництва та подальшою передачею їх в орен+

ду, розробляти й використовувати ефективні лізингові

технології, виступати одночасно лізингоодержувачами

та кредиторами; були введені поняття "лізингова (орен+

да) операція", "оперативний лізинг оренда)", "фінансо+

вий лізинг (оренда)", "зворотній лізинг (оренда)".

З метою створення в Україні правових основ та за+

хисту інтересів учасників лізингових операцій протягом

1997 р. було прийнято довгоочікуваний Закон України

"Про лізинг" та утворено Асоціацію лізингових компаній

"Укрлізинг", до складу якої увійшли вітчизняні лізингові

та страхові компанії, банківські й наукові установи та

підприємства. У цьому ж році Україна стала членом

Європейської федерації національних лізингових асо+

ціацій Leaseurope [6, c. 185—188].

Сьогодні існує потреба в модернізації устаткування

вітчизняних підприємств, покращення рівня їх технічно+

го озброєння, що дозволить нарощувати виробничі по+

тужності, виробляти якісну та конкурентоспроможну

продукцію.

Незважаючи на те, що лізинг є однією з найбільш

перспективних форм інвестування, яка здатна значно

пожвавити процес модернізації основних засобів, його

частка в економіці України є мізерною, так як супро+

воджується рядом проблем у сфері державного регу+

лювання, які гальмують його розвиток.

Досвід країн з розвиненою ринковою економікою

засвідчує зростаючий вплив лізингу на процес відтво+

рення основних фондів і відкриває широкий доступ ко+

ристувачам до передової техніки і технологій. По+пер+

ше, лізинг дає змогу отримати додаткові інвестиції від

іноземних партнерів у вигляді машин і обладнання. По+

друге, до лізингових операцій залучаються значні кош+

ти банків, страхових компаній, акціонерних товариств

та інших фінансових установ, що перебувають безпо+

середньо в Україні. По+третє, привабливість лізингу по+

яснюється тими потенційними можливостями, які за+

кладені в лізинговій формі підприємницької діяльності.

Фінансовий лізинг дає можливість заощаджувати кош+

ти для інвестування в інші більш ефективні види діяль+

ності та/або придбавати техніку, вартість якої переви+

щує річні фінансові можливості [5, c. 76].

В Україні лізинговий продукт обмежений фінансу+

ванням отримання майна без сервісного обслуговуван+

ня. Вітчизняному ринку лізингових відносин притаман+

на залежність від відсотків за лізинговими операціями.

На шляху розвитку лізингових відносин в Україні

виникли проблеми адміністрування лізингових операцій

і неврегульованість питання правомірності вимог лізин+

гоодержувача:

— щодо зменшення плати за користування предме+

том лізингу, якщо внаслідок обставин, за які він не відпо+

відає, можливість використання предмета лізингу сут+

тєво зменшилася;

— щодо звільнення лізингоодержувача від плати за

користування предметом лізингу за весь час, упродовж

якого майно не могло бути використано через обстави+

ни, за які лізингоодержувач не відповідає [1].

Погоджуємося з думкою Смірнової О. [4, c. 128—140],

яка зазначає, що ці положення, передбачені Цивільним

кодексом України, не є справедливими в разі фінансово+

го лізингу, особливо за умови вибору лізингоодержува+

чем продавця предмета лізингу. Несправедливим також є

повернення лізингодавцем лізингоодержувачу тієї частки

лізингових платежів, яка сплачувалася на викуп предмета

фінансового лізингу, у разі дострокового припинення до+

говору фінансового лізингу з вини лізингоодержувача.

Що стосується США, лізинг пройшов довгий істо+

ричний шлях розвитку, якому передувала оренда. Роз+

витку останної сприяли промисловий переворот та інду+

стріалізація.

На початковому етапі кошти спрямовувалися на за+

лучення рухомого складу, що здавався перевізниками,

згодом орендні відносини поширювалися на сферу збу+

ту. Виникли різноманітні види договорів лізингу, що

призвело до багатовекторності реалізації інвестицій у

різних галузях економіки, що здійснювалися за раху+
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нок розвитку лізингового бізнесу. США є лідером роз+

витку лізингових відносин, тут лізинг виступає основною

формою здійснення інвестицій.

Вчені+дослідники виділяють шість стадій життєво+

го циклу лізингу:

— оренда;

— фінансовий лізинг (простий);

— фінансовий лізинг (комплексний);

— оперативний лізинг;

— стадія нових продуктів;

— зрілість.

У США лізингові відносини знаходяться на останній

шостій стадії життєвого циклу. Такому швидкому та ви+

сокому рівню розвитку лізингових відносин у США спри+

яло введення податкових пільг, які в той період часу

розглядалися як дієвий інструмент стимулювання капі+

таловкладень. Згодом у період стабілізації економіки

уряд США обмежив використання податкових пільг.

Етап зрілості лізингових відносин у США характери+

зується нижчими нормами прибутку, що спричиняє на+

рощування власної операційної ефективності лізингови+

ми організаціями замість зростання обсягів реалізації. На

даному етапі ринок лізингових відносин у США хоча і

досяг зрілості спостерігається зменшення лізингових опе+

рацій, оскільки більшість лізингових організацій пропо+

нують лише фінансовий лізинг, а інші лише операційний

лізинг. Лізинг у США існує в двох формах (рис. 1).

Відкритий лізинг передбачає, що ризик втрати чи

пошкодження об'єкту лізингу покладається на лізинго+

оодержувача. Лізингоодержувач немає першочергово+

го права на викуп об'єкта лізингу після завершення тер+

міну договору (строк якого становить 24—36 місяці).

Закритий лізинг передбачає визнання лізингоодер+

жувачем ризику того, що лізингодавець не гарантує за+

лишкову вартість об'єкта лізингу.

Вагоме значення у становленні та розвитку лізин+

гового бізнесу мають лізингові організації. Так, у США

існують лізингові компанії наступних видів:

— афілійовані з американськими

банками;

— дочірні;

— незалежні;

— афілійовані з іноземними вироб+

никами;

— афілійовані з виробниками облад+

нання.

У результаті проведеного дослідження

щодо розвитку лізингового бізнесу в США нами були виді+

лені специфічні риси розвитку лізингу в цій країні (рис. 2).

В Україні ж лізинговий бізнес перебуває на другій

стадії — стадії фінансового лізингу. Згідно з п.1 ст. 1

Закону України "Про фінансовий лізинг", фінансовий

лізинг — це вид цивільно+правових відносин, що вини+

кають із договору фінансового лізингу. Основною

відмінністю даного етапу життєвого циклу лізингу від

простої оренди є те, що фінансовий лізинг передбачає

придбання предмета лізингу в кінці терміну договору,

бо за договором фінансового лізингу лізингодавець зо+

бов'язується набути у власність річ у постачальника

відповідно до встановлених лізингоодержувачем спе+

цифікацій та умов і передати її у користування лізинго+

одержувачу на визначений строк не менше одного року

за встановлену плату [2].

Лізингові відносини у вітчизняному секторі економі+

ки мають непогані перспективи. Оскільки саме лізинг за+

безпечить покриття дефіциту інвестицій в основні засо+

би суб'єктів господарювання та дозволить перенаправи+

ти частину доходів на самофінансування суб'єктів госпо+

дарювання за рахунок внутрішніх вільних активів. Проте

поряд з цим варто зазначити, що для забезпечення ефек+

тивного розвитку лізингового бізнесу в Україні необхідні

належні державна підтримка та регулювання. Уряд має

спрямовувати зусилля на створення потужних лізингових

організацій за аналогією у розвинутих країнах Європи та

США. Розвиток лізингового бізнесу в Україні забезпе+

чить оздоровлення та відродження перспективних галу+

зей господарського організму економіки країни.

На сучасному етапі свого розвитку лізинг в Україні

має ряд особливостей (рис. 3).

Підтримуючи розвиток лізингу, держава отримає

ряд переваг, а саме:

— підвищення інвестиційної активності;

— спрямування фінансів на інвестиційні проекти;

— гарантійне використання фінансів на оновлення

та розширення матеріально+технічної бази.

 
  

    

Рис. 1. Форми лізингу у США
Джерело: власна розробка.

Джерело: власна розробка.

  
   

  
  
  

 
  

  
  

 

  
 

  

Рис. 2. Характерні риси лізингу в США
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Ефективність розвитку лізингових відносин в Ук+

раїні може бути забезпечена за рахунок цілеспрямо+

ваної державної програми розвитку лізингу в країні.

Саме через відсутність такої програми темпи оновлен+

ня необоротних активів в нашій державі є дуже низь+

кими.

Розвиток лізингових відносин в Україні дозволить:

— отримувати будь+яке обладнання для користуван+

ня без його повної оплати, тобто організувати нове ви+

робництво без мобілізації необхідних на те значних

фінансових ресурсів;

— випробувати обладнання у виробництві, щоб ви+

значитись з можливістю його викупу за залишковою

вартістю;

— використовувати сезонне обладнання тільки про+

тягом періоду, коли воно потрібне;

— підтримувати оптимальне співвідношення влас+

ного і залученого капіталу;

— отримати широкий спектр супутніх послуг з на+

лагодження та обслуговування обладнання, придбано+

го за договором лізингу;

— претендувати на податкові пільги, розширити

можливості збуту продукції для підприємств+вироб+

ників, які беруть обладнання в лізинг;

— лізинг у поєднанні з амортизаційними пільгами

спрямований на прискорення процесу оновлення техні+

ки [8].

Вважаємо, за необхідне проведення порівняльного

аналізу лізингових відносин в Україні та США, резуль+

тати якого узагальнено та згруповано в таблиці 1.

Активне впровадження лізингових операцій сприя+

тиме оновленню основних фондів завдяки збільшенню

доступу підприємств до зовнішніх джерел фінансуван+

ня інвестицій, і розвитку малого та середнього бізнесу

завдяки більшій доступності лізингових операцій по+

рівняно з іншими інструментами запозичень.

Окрім того, розвиток лізингу стимулюватиме підви+

щення ефективності кредитної політики банків у резуль+

таті створення конкурентного середовища між джере+

лами фінансування та розвиток організованого вторин+

ного ринку багатьох видів техніки.

Відомо, що гарантією та запорукою успішного розвит+

ку будь+якої підприємницької діяльності є її надійне право+

ве забезпечення. І навпаки, правова невизначеність відно+

син партнерів стає однією з причин, що стримує підприєм+

ницьку ініціативу. Лізинговий бізнес не є винятком.

Тому важливою умовою розвитку лізингових відно+

син є створення сучасного мобільного законодавства,

Таблиця 1. Порівняльна характеристика лізингового бізнесу України та США
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Джерело: узагальнено та систематизовано автором на основі джерел [2, 3, 7, 8, 9].

Рис. 3. Характерні риси лізингу в Україні
Джерело: власна розробка.
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що стимулюватиме ділову активність усіх учасників

лізингових угод: лізингових фірм, банків, підприємств

виробничої та сервісної сфери, потенційних лізинго+

одержувачів [9].

На основі проведено дослідження варто відзначи+

ти важливу роль лізингу в економічному зростанні краї+

ни. Для економіки країни лізинг є джерелом додатко+

вого капіталу, що дає змогу активізувати її ефективну

діяльність та сприяє покращанню соціального клімату

у державі.

ВИСНОВКИ
1. Лізинг є інноваційним інструментом залучення

капіталу. Розглянувши досвід США, можемо констату+

вати, що лізинг в Україні може стати дієвим інновацій+

ним поштовхом модернізації економіки та розширення

вітчизняного виробництва.

2. Відмінність правових систем України та США ви+

значає специфічність підходів до регулювання лізинго+

вих операцій в досліджуваних країнах.

3. При проведенні порівняльного аналізу розвитку

лізингу в Україні та США нами було визначено, що до+

сягнення стадії зрілості останнім зумовлено ефектив+

ною політикою державного стимулювання, якого на

сучасному етапі не вистачає Україні.

4. Надання податкових та амортизаційних пільг є ос+

новним правовим важелем розвитку лізингу в державі.

5. З метою забезпечення ефективного функціонуван+

ня лізингової діяльності доцільно створити механізм дер+

жавного гарантування повергнення лізингових платежів.
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